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KISS ÁDÁM 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2018. február 1. és 2018. augusztus 31. között végzett közösségi tevékenységéről 

SPOT 

 
 

Egy körtaggal együtt részt vettem az analóg labor renoválásában, valamint az analóg filmelőhívási 
techonlógiák újbóli kikísérletezésében. Ezen túl egy rendezvényt (pitch tréning) fotóztam. 

SIMONYI KÁROLY SZAKKOLLÉGIUM 

 
 

Körvezetőként a motiváció fenntartása érdekében leültem félév elején minden körtaggal személyesen 
beszélgetni 20-30 percet. A kör a vezetésemmel kidolgozta az új SZMSZ-t. Magatartásommal példát 
mutattam a körtagoknak. 
A Yuri's night esemény plafonvilágítását én terveztem, valamint az anyagbeszerzést is intéztem. 
Képviseltem a szakkollégiumot az Építész pikniken. A minősítési pályázat írásában is részt vettem. 

SIMONYI KONFERENCIA 

 
 
A tavaszi félévben aktív résztvevője voltam a gyűléseknek, valamint a PR timeline workshopokon is 
részt vettem. Saját feladatként vállaltam például az egyik nyeremény elhozatalát, valamint Mucsi 
Zoltán felkeresését. A konferencián egy 20 perces előadást is tartottam. A rendezvény végével se 
hagyott alább a lekesedésem, az elpakolásban és takarításban is segítettem. 

SCHÖNHERZ ELEKTRONIKAI MŰHELY 

 
 
Mentoráltam a körben folyó szakmai munkát, segítettem a műhelybe tévedő embereknek, 
kölcsönzéseket intézem, valamint levelezőlistás megkeresésekre is válaszoltam. Projektvezetőként 
tevékenykedtem a Mátrix4-ben, ezen túl a platform szoftverét is én írtam, valamint részt vettem a 
prototípus EMC tesztelésében is. Közel az összes standoláson részt vettem, például GólyaKörTe, 
Simonyi Konferencia.  Tavasszal megtartottam a Linux alapismeretek villamosmérnököknek 
tanfolyamot, melyre közel 30 érdeklődő vett részt. Segítettem a Mátrix raktár átköltöztetésében. A 
szauna megkeresésére segítettem nekik a kabin fűtőszálainak kicserlésében. Évfolyamtársaim között 
népszerűsítettem a kör szolgáltatásait, melyet többen ki is használtak. Küldöttként képviseltem a kör 
véleményét a küldöttgyűléseken, amiknek aktív résztvevője voltam. Kiemelkedő részt vettem ki a 
nyári SEM tábor szervezésében. 
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HA5KFU 

 
 
A webszerver leállása előtt lementettem az ott tárolt adatainkat. 
Több tetőbejárást is szerveztem, melyeken többnyire az árbocok állapotát mértük fel, és azok 
felújításának a lehetőségeit. Az egyik beájrás előtt intéztem az Időképtől egy szélmérőt, amit sikeresen 
beüzemeltünk a kollégium tetején. A KSZK-val együttműködve elérhetővé tettük a tető széladatait az 
itt lakóknak. 
A félév végén bemutattam a többi körtagnak a saját tervezésű FM vevőimet is. 
 

EGYÉB 

 
 
Kidolgoztam egy megoldást arra, hogy miként tudják közölni az emberek egymással mi történjen a 
lejárt szárítógépben található ruhákkal. A mágneses táblám a 13. emeleten bevált, majd ezt követően 
az ötelemet felhasználva az összes szinten bevezették az ötletemet. 

KIR FEJLESZTŐK ÉS ÜZEMELTETŐK 

 
 
Implementáltam a PéK-be egy új funkciót, mellyel telefonról megnyitva az oldalt egy ember 
profiljáról közvetlen lehet hívást indítani az illető fele, nem kell kimásolni böngészőből a 
telefonszámot. 
 
 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30 000 FT 


